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Grönområden och parker i Köping 

Parkområden finns till största delen centralt i Köpings tätort i anslut-

ning till åarna. I villaområdena är behovet av allmänna parkytor nå-

got mindre eftersom de privata trädgårdarna ersätter en del av par-

kernas funktioner. I övriga bostadsområden utgör bostadsgårdarna 

ett komplement till de kommunala grönytorna. Köping upplevs all-

mänt som en grön stad; mycket tack vare inslaget av trädgårdar, grö-

na bostadsgårdar och annan naturmark bland bebyggelsen. Även 

gatuträden bidrar till det gröna intrycket.  

 

En Inventering av Köpings grönstruktur har gjorts under 2009. Den 

delar in viktiga grönområden i fyra kategorier, Mycket värdefulla 

områden, Värdefulla områden, Värdefulla vattenmiljöer och 

Utvecklingsområden. Indelningen väger samman sociala och 

rekreativa, historiska och kulturella samt ekologiska och biologiska 

naturvärden. I översiktsplanen anges områdena som 

utredningsområden för Tätortens grönstruktur och Värdefulla 

vattenmiljöer (U:5-U:6). Kommande grönstrukturplan får avgöra hur 

områdena ska bevaras och utvecklas. I Planeringsunderlaget finns 

inventeringen redovisad.  

 

Nya stråk för rekreation  

RS:1 Naturstråk 

Ett lättillgängligt stråk för gående och cyklister föreslås skapas genom att 

förlänga Åpromenaden i Köpings tätort längs Köpingsåns norra strand ut 

till Norsa hagar och eventuellt till Lindöberget. En anslutning till Norsa 

hagar från Karlbergsskogen föreslås också.  Utredning och åtgärder 

behövs, särskilt sträckan Norsa hagar-Lindöberget behöver studeras mer 

detaljerat med avseende på markförhållanden och markägarfrågor.  

 

 
Utredningsområden 

Utredningsområden är platser där ytterligare utredningar behövs för 

att avgöra vad området ska användas till i framtiden. 

Avgränsningarna är inte definitiva och kan i utredningsarbetet 

komma att ändras. Flera av områdena beskrivs i de temavisa kapitlen 

och har därmed en förkortad text här. Kungsängen däremot har inte 

hanterats i något annat kapitel, varför en längre beskrivning av 

området redovisas. 

 
U:1 Stationsområdet och Inre hamnen 

Hur stationsområdet och Inre hamnen ska utvecklas i framtiden behöver 

utredas. Se mer i kapitel Fritid, kultur och turism. 

 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/gronomraden-och-parker/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/fritid-kultur-och-turism/
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U2: Hamnverksamhetens utveckling 

Fördjupning (muddring) av Mälarfarleden kan komma att behöva göras. 

En regional utredning behövs för att studera lämpligt område för 

uppläggning av muddermassor. Även de effekter som större fartyg kan få 

för Köpings hamn och de möjligheter till nya transportlösningar som 

öppnas för ortens näringsliv behöver utredas. Området som är riksintresse 

för hamnverksamhet kan säkerställas genom detaljplaneläggning. 

 

U:3 Malmön 

Det pågår ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Malmön (2011). 

Förslaget innehåller direkta och långsiktiga åtgärder som bidrar till en 

positiv utveckling för både boende, besökare och turister på Malmön. 

 

U:4 Kungsängen 

I Kungsängen finns 200 personer i 100 bostäder. Husen byggdes för de 

anställda vid Skånska Cement mellan åren 1942-1967. Området är byggt 

som ett svenskt brukssamhälle. En generalplan gäller som 

områdesbestämmelser och redovisar Kungsängen som ett industriområde. 

Den planen föreslås fortsätta gälla så länge befintliga förhållanden 

föreligger.  

 

Kungsängen bedöms olämpligt som bostadsområde på grund av stor 

miljöpåverkan och risk för olyckor från omgivande industrier. De 

övergångsbestämmelser som gäller innebär att befintliga byggnader får 

ändras inom ramen för pågående markanvändning under förutsättning att 

byggnadens volym, area eller våningsantal inte blir större. 

Övergångsbestämmelserna bör ses över.  

 

U:5-U:6 Tätortsnära grönstruktur och Värdefulla vattenmiljöer 

Tills grönstrukturplanen är klar ska utredningsområdena uppmärksammas 

vid detaljplanering.  Kommande grönstrukturplan får klargöra hur 

områdena ska bevaras och utvecklas.  

 

U:7 Kommunala naturreservat 

Kommunen avser att långsiktigt skydda delar av Malmön, Ekbacken och 

Norsa hagar. En utredning ska göras för att klargöra om de ska skyddas 

som kommunala naturreservat. 

 

U:8 Framtida utbyggnadsriktning öster 

För området föreslås att en fördjupad översiktsplan tas fram för att utreda 

förutsättningarna för bebyggelse inom området. 

 

 

Ställningstaganden Tätorten Köping  

Bostäder i Köping: 
►  Utbyggnad ska i första hand ske i områden som omfattas av 

detaljplan, betecknade med C på karta Köping. I andra hand 

ska, efter planläggning, utbyggnad ske i områden betecknade 

med D på karta. 
►  Områden betecknade med E är utredningsområden där förut-

sättningarna för exploatering närmare ska studeras. 
►  Vid ytterligare behov utpekas Köpings östra delar i riktning 

mot Munktorp som långsiktig utbyggnadsriktning. Området 

ska studeras i en fördjupad översiktsplan (U:8). 
►  Kommunala småhustomter ska kunna erbjudas såväl i östra 

som västra Köping. 
►  Planläggning för flerbostadshus ska ske genom förtätning i 

centrala lägen. 
► Behovet av bostäder med god tillgänglighet för äldre och 

funktionshindrade ska beaktas.  
► Riktlinjer för Kungsängen ska ses över. 

► Områdesplanen för Macksta gäller som riktlinjer för området 

tills vidare.  

Verksamheter i Köping: 
►  Verksamhetsområde ska i första hand detaljplaneras i Vallby 

invid E18 (B:2) 
►  För att kunna möta eventuell ökad efterfrågan invid E18 an-

visas för handel område Marieberg (B:1) och för serviceföre-

tag område Strö (B:7).  




